
                                               ПРОТОКОЛ 

 

за резултатите от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на 

получените оферти за възлагане на обществена поръчка по Рамково споразумение № 

РД-11-270/22.06.2020г и Покана изх.№687/19.08.2020г, с предмет: „Доставка на 

лекарствени продукти по Обособена позиция №1 за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД” 

 

Със Заповед № 149/28.08.2020г, на Управителя на „КОЦ-Шумен” ЕООД, д-р 

Свилен Стефанов Арнаудов е назначена комисия в състав: 

1.Жанета Донева, икономист ОП – Председател 

2. Маг. Фармацевт Първолета Петева, управител, Болнична аптека – член 

3.Адв. Пламен Петков, юрист– член 

На 28.08.2020 г. в 11:00 часа, в гр. Шумен, в сградата на „Комплексен 

онкологичен център-Шумен” ЕООД, в офис „Счетоводство”, етаж 4, в изпълнение на 

Заповед №149/28.08.2020г на Управителя на „КОЦ-Шумен” ЕООД, д-р Свилен 

Стефанов Арнаудов, се събра и започна работа назначената комисия в пълен състав. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, във 

вр.чл.51, ал.13 от ППЗОП. 

Комисията отвори процедурите на платформата в процес на оценка. 

Визуализираха се предложенията по процедура по вътрешен конкурентен избор, на 

участниците, както следва: 

1.”Маримпекс-7” ЕООД, оферта №О1321, 27.08.2020г, 17.43ч; 

2.”Рош България” ЕООД, оферта №О1300, 27.08.2020г, 15.55ч; 

3.„Фармнет „ ЕАД, оферта №О1222, 26.08.2020г, 10.05ч; 

4.”Новамед Трейдинг”ЕООД, оферта №О1206, 25.08.2020г, 22.54ч; 

5.„Фьоникс Фарма” ЕООД, оферта №О1172, 25.08.2020г, 11.01ч; 

6. „Алта Фармасютикълс” ЕООД оферта №О1169, 25.08.2020г, 10.39ч;  

7.”Соломед” ЕООД, оферта №О1163, 25.08.2020г, 09.29ч; 

8.„Медекс”  ЕООД, оферта №О1072, 20.08.2020г, 14.36ч; 

9.„Дансон БГ” ООД, оферта №О1004, 19.08.2020г, 15.15ч; 

10.„Екофарм” ЕООД, оферта №О996, 19.08.2020г, 14.55ч; 

11.”Булгермед ВЕ” ООД, оферта №О833, 20.08.2020г, 09.33ч; 

12.„Софарма Трейдинг” АД, оферта №О817, 13.08.2020г, 17.09ч  



13.„Търговска лига Глобален аптечен център” АД, оферта №о812, 13.08.22020г, 

10.38 часа. 

Комисията преминава към отваряне на заявленията за участие по поредността на 

регистрирането им в платформата. Комисията приема, че със сключеното Рамково 

споразумение № РД-11-270/22.06.2020г, между участниците и Министерство на 

здравеопазването са изчерпани задълженията по ЗОП за установяване на 

обстоятелствата за лично състояние и подбор и предвид днешните констатации на 

комисията ще следва всички участници да бъдат  допуснати до следващата фаза. 

Предвид на това и предвид вида и условията на настоящата процедура, 

комисията единодушно, 

                           Р    Е    Ш    И    : 

 

ДОПУСКА всички участници до отваряне на представените Технически 

предложения. 

В изпълнение на предходното решение на комисията, Председателят на 

комисията стартира „Допускане на участника до отваряне на техническото 

предложение”. 

Комисията констатира: 

1.”Маримпекс-7” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Стефан Марков Марков. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

2.”Рош България” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Елица Иванова Чаушева. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 



3.„Фармнет„ ЕАД – представя заявление с КЕП от Светослава Илиева 

Терзианова-Михайлова – пълномощник на Изп.директор. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

4.”Новамед Трейдинг”ЕООД – представя заявление с КЕП от Анита Георгиева 

Станкова. Комисията единодушно реши: допуска участника до отваряне на 

техническото предложение и констатира – предложен остатъчен срок на годност не по-

кратък от 50% от обявения от производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията 

единодушно реши: ПРИЕМА Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до 

отваряне на Ценовото предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

5.„Фьоникс Фарма” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Даниела Петрова Николова. Комисията 

единодушно реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и 

констатира – предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

6. „Алта Фармасютикълс” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Гергана Пеева Андре. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

7.”Соломед” ЕООД ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Георги Иванов Панов. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 



Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

8.„Медекс”  ЕООД ЕООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от д-р Емил Александров Данев. Комисията 

единодушно реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и 

констатира – предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

9.„Дансон БГ” ООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Снежана Славейкова. Комисията единодушно реши: допуска 

участника до отваряне на техническото предложение и констатира – предложен 

остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от производителя за ЛП и 

20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА Техническото 

предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото предложение, което е 

насрочено за 14.00 часа. 

10.„Екофарм” ЕООД – представя заявление за участие в настоящата процедура и 

приложения, с КЕП от Александър Йорданов Терзиев. Комисията единодушно реши: 

допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и - за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

11.”Булгермед ВЕ” ООД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Васил Тодоров Киров. Комисията единодушно 

реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 

предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 50% от обявения от 

производителя за ЛП и 25% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

12.„Софарма Трейдинг” АД – представя заявление за участие в настоящата 

процедура и приложения, с КЕП от Иван Павлов Павлов. Комисията единодушно реши: 

допуска участника до отваряне на техническото предложение и констатира – 



предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа.  

13.„Търговска лига Глобален аптечен център” АД – представя заявление за 

участие в настоящата процедура и приложения, с КЕП от Таквор Бохосян. Комисията 

единодушно реши: допуска участника до отваряне на техническото предложение и 

констатира – предложен остатъчен срок на годност не по-кратък от 40% от обявения от 

производителя за ЛП и 20% за биопродуктите. Комисията единодушно реши: ПРИЕМА 

Техническото предложение и ДОПУСКА офертата до отваряне на Ценовото 

предложение, което е насрочено за 14.00 часа. 

Комисията констатира, че няма участник, който да е представил допълнителен 

ЕДОП с уведомление към Възложителя „КОЦ-Шумен” ЕООД, за настъпили промени в 

обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 

Комисията приключва работа в 13.10 часа. 

 

Комисията продължава работа в пълен състав в 14.00 часа. 

1.”Маримпекс-7” ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

2.”Рош България” ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

3.„Фармнет „ ЕАД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

4.”Новамед Трейдинг”ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне 

на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 



5.„Фьоникс Фарма” ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

6. „Алта Фармасютикълс” ЕООД - Председателят на комисията стартира 

„Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови 

параметри. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”.  

7.”Соломед” ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

8.„Медекс”  ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

9.„Дансон БГ” ООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

10.„Екофарм” ЕООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

11.”Булгермед ВЕ” ООД - Председателят на комисията стартира „Отваряне на 

ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

12.„Софарма Трейдинг” АД - Председателят на комисията стартира „Отваряне 

на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с ценови параметри. 

Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до „Класиране”. 

Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 



13.„Търговска лига Глобален аптечен център” АД - Председателят на комисията 

стартира „Отваряне на ценовите параметри” и се визуализира ценово предложение с 

ценови параметри. Комисията единодушно реши: ДОПУСКА офертата на участника до 

„Класиране”. Председателят на комисията стартира „Допускане до класиране”. 

Комисията преминава към провеждане на фаза „Електронен търг”, чрез 

изпращане на покана за електронен търг до всички участници. 

Поканата включва: резултата от първоначалната оценка на офертата, ред за 

свързване, начална дата 02.09.2020г, 10.30 часа, крайна дата 08.09.2020г, 10.30 часа,    

стъпка за промяна на цената 0.05%. 

Поканата се изпраща до всички участници чрез електронната платформа за 

провеждане на електронния търг, днес – 28.08.2020г. 

Комисията приключи работа в 14.30 часа. 

Комисията продължава работа в пълен състав на 08.09.2020г, 11.00 часа. 

В платформата се визуализират направените стъпки от участниците в дадения от 

комисията срок /меню „електронни търгове”, подменю „неактивни”/. 

Комисията направи проверка дали е налице между крайните ценови 

предложения на участниците такива, които са с 20% по-благоприятни от средната 

стойност на останалите участници за същия ЛП. 

Няма ценово предложение по-благоприятно с 20% от средната стойност на 

предложенията на останалите участници. 

 Комисията констатира, че няма класирани на първо място повече от един 

участник и не са налице основания за провеждане публично жребий. 

Комисията приема, че в електронната платформа са подредени в низходящ ред 

ценовите предложения на участниците, осигуряващи изпълнението на методиката „най-

ниска цена”. 

Предвид горното, комисията единодушно, 

 

                                    Р    Е    Ш    И    : 

 

КЛАСИРА участниците, съобразно обявеното в електронната платформа 

подреждане в низходящ ред, по критерий „най-ниска цена”, която таблица да се счита 

неразделна част от настоящото решение. 



Комисията, съобразно правилата на настоящата обществена поръчка, 

единодушно 

                                     Р    Е    Ш    И    : 

ПРЕДЛАГА на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена 

поръчка с класираните на първа място участници, както следва: 

ПЪРВИ МЕСТА НА КЛАСИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 ПО РД - 11- 270 

           

Об.по
зиция 

№ 

Анатомо-
терапевти

чен код 
/АТС-код/ 

Международно 
непатентно 

наименование 
/INN/ 

Начин на 
приложени

е 

Мярка 
/mg, 
tabl., 
ml./ Забележка 

Необход
им брой 
мярки 

Кла
сир
ане Участници 

Ед цена за 
единица 

мярка без 
ДДС 

Ед цена за 
единица 

мярка с ДДС 

1 B03XA01 
erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

парентерал
на IU   12000000 1 

"МЕДЕКС" 
ООД  0,006636 0,007963 

1 B03XA01 
Erythropoietin(E
poetin beta) 

парентерал
на IU   1000000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  0,006573 0,007887 

1 B03XA02 Darbepoetin alfa 
парентерал
на mcg   6000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  2,388128 2,865754 

1 H01CB02 Octreotide 
парентерал
на mg 

Powder and 
solvent for 
suspension 
for injection 6000 1 

"АЛТА 
ФАРМАСЮТ
ИКЪЛС" 
ЕООД  26,035155 31,242186 

1 H02AB02 Dexamethasone 
парентерал
на mg   220000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,065254 0,078304 

1 L01AA01 
Cyclophosphami
de 

парентерал
на mg   900000 1 

"ЕКОФАРМ" 
ЕООД   0,043933 0,052720 

1 L01AA06 Ifosfamide 
парентерал
на mg   800000 1 

"ЕКОФАРМ" 
ЕООД   0,078683 0,094420 

1 L01AX03 Temozolomide 
перорална 
твърда mg   240000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,128647 0,154376 

1 L01BA04 Pemetrexed 
парентерал
на mg   70000 1 

"МЕДЕКС" 
ООД  0,159608 0,191529 

1 L01BC02 Fluorouracil 
парентерал
на mg   7000000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  0,002418 0,002901 

1 L01BC05 Gemcitabine 
парентерал
на mg   1000000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,023059 0,027671 

1 L01BC06 Capecitabine 
перорална 
твърда mg   20000000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,001283 0,001540 



1 L01BC53 

Tegafur, 
Gimeracil, 
Oteracil 

перорална 
твърда tabl 

20 mg/5,8 
mg/15,8 mg 2520 1 

"МЕДЕКС" 
ООД  6,267858 7,521430 

1 L01BC59 
Trifluridine/Tipir
acil 

перорална 
твърда tabl 

15 mg/6,14 
mg 2400 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  47,184593 56,621512 

1 L01BC59 
Trifluridine/Tipir
acil 

перорална 
твърда tabl 

20 mg/8,19 
mg 4800 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  62,701966 75,242360 

1 L01CA04 Vinorelbine 
парентерал
на mg   40000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  1,061977 1,274373 

1 L01CB01 Etoposide 
парентерал
на mg   100000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,105000 0,126000 

1 L01CD01 Paclitaxel 
парентерал
на mg   200000 1 

"МЕДЕКС" 
ООД  0,141517 0,169821 

1 L01CD02 Docetaxel 
парентерал
на mg   56000 1 

НОВАМЕД 
ТРЕЙДИНГ 
ЕООД  0,217337 0,260805 

1 L01CD04 Cabazitaxel 
парентерал
на mg   3000 1 

"МАРИМПЕ
КС - 7" 
ЕООД  103,965956 124,759147 

1 L01DB01 Doxorubicin 
парентерал
на mg 

Powder, 
dispersion 
and solvent 
for 
concentrate 
for 
dispersion 
for infusion 4000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  4,079000 4,894800 

1 L01DB03 Epirubicin 
парентерал
на mg   175000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  0,675200 0,810240 

1 L01XA01 Cisplatin 
парентерал
на mg   55000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,178400 0,214080 

1 L01XA02 Carboplatin 
парентерал
на mg   360000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  0,115751 0,138901 

1 L01XA03 Oxaliplatin 
парентерал
на mg   110000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  0,191309 0,229570 

1 L01XC03 Trastuzumab 
парентерал
на mg 

Powder for 
concentrate 
for solution 
for infusion 45000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  1,969808 2,363770 



1 L01XC03 Trastuzumab 
парентерал
на mg 

Solution for 
injection 480000 1 

"РОШ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  4,014400 4,817280 

1 L01XC06 Cetuximab 
парентерал
на mg   50000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  2,971291 3,565549 

1 L01XC07 Bevacizumab 
парентерал
на mg   530000 1 

"РОШ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  4,244450 5,093340 

1 L01XC08 Panitumumab 
парентерал
на mg   90000 1 

"СОФАРМА 
ТРЕЙДИНГ" 
АД  6,253333 7,504000 

1 L01XC11 Ipilimumab 
парентерал
на mg   4000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  109,721250 131,665500 

1 L01XC13 Pertuzumab 
парентерал
на mg   142800 1 

"РОШ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  10,340857 12,409028 

1 L01XC14 
Trastuzumab 
Emtansine 

парентерал
на mg   24000 1 

"РОШ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  28,655813 34,386976 

1 L01XC17 Nivolumab 
парентерал
на mg   20000 1 

"ФЬОНИКС 
ФАРМА" 
ЕООД  19,900150 23,880180 

1 L01XC21 Ramucirumab 
парентерал
на mg   8000 1 

"АЛТА 
ФАРМАСЮТ
ИКЪЛС" 
ЕООД  6,482995 7,779594 

1 L01XC32 Atezolizumab 
парентерал
на mg   259200 1 

"РОШ 
БЪЛГАРИЯ" 
ЕООД  5,698150 6,837780 

1 L01XE02 Gefitinib 
перорална 
твърда mg   180000 1 

ДАНСОН БГ 
ООД  0,074395 0,089274 

 

 

Комисията приема, че с извършените действия настоящата процедура по 

вътрешен конкурентен избор и електронен търг е завършена и протоколът са работата 

на комисията, заедно с всички материали следва да бъде представен на ръководителя на 

лечебното заведение за одобрение и изготвяне на решение. 

Комисията приключи работа в 15.30 часа.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _________________________ 

                                    / Жанета ДОНЕВА / 

ЧЛЕНОВЕ: 

   1._________________________ 

                    / Първолета Петева /  

    2._________________________ 

                        / Пламен Петков / 
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